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דצמבר 2016
עובדות ועובדים יקרים,
חודש דצמבר מסכם את שנת הפעילות  .2016הייתה זו שנה רבת פעילות הן בתחום החינוכי ,הן
בתחום פיתוח התשתיות והנראות הסביבתית והן בתחום התייעלות הניהולית .פעולות אלו ,לא היו
יכולות להתבצע ,ללא תרומה ממשית שלכם העובדים ,המורים והמנהלים המסורים .רבים מאנשי
הצוות ,לא מסתפקים רק במה שצריך לעשות ,אלא עושים אף מעבר לכך .על תרומה זו אני מבקש
לומר לכם תודה גדולה מקרב לב!
איגרת זו נכתבת בעיצומו של חג החנוכה בו אנו חוגגים את נס פח השמן .לדאבוני ,ניסים לא
מתרחשים במדרשה ,וההישגים הם תוצאה של עבודה קשה של עובדים מסורים .לאחרונה החליטו
באוצר גם להטיל עלינו גזירות ולקצץ באופן חד צדדי בתקציב אשר משרד החינוך העמיד עבור
המדרשה .בכדי להתמודד עם הגזרות מחד והמשך הפעילות באופן מלא מאידך ,הנחתי על הפעלת
תוכנית חירום שתיושם לאלתר [אין פגיעה בשכר העובדים] .אין לי ספק כי שיתוף הפעולה של כולנו
יבטיח כי נצלח את המשבר ונמצא את האור .בימים אלו יפים במיוחד מילותיו של אהרון זאב:
נֵס ל ֹא ָק ָרה ָלנּו -
פְַּך שֶׁ מֶׁ ן ל ֹא מָ צָ אנּו.
לָעֵ מֶׁ ק ָהלַּכְ נּו ,הָ הָ ָר עָ ִלינּו,
מַּ עַּ ְינֹות הָ אֹורֹות
הַּ גְ נּוזִ ים גִ לִ ינּו.
חרף הגזרות ,נמשיך להוביל צעירים במשעולי העמק ושבילי ההר ונמצא ביחד את מעינות האור.
זכינו לארח
לרגל טקס הזיכרון הממלכתי לפולה ודוד ,התכנסה במדרשה כל צמרת הנהגת המדינה .ראש
הממשלה ,ביבי נתניהו ,הקדים את ביקורו ונפגש עם חניכי המכינה על הצוק המשקיף על עין עובדת.
באמצע החודש ביקר במדרשה רא"ל (מיל') בני גנץ ,יו"ר יד בן גוריון מלווה בארל'ה שרף ,חבר
הנהלה .גנץ פגש תלמידים בתיכון ובמכינה ,שמע סקירות וסייר במדרשה .בסכום הביקור הוא שיבח
את העשייה ונרתם לסייע למדרשה להוציא אל הפועל את חזונה ויעדיה.
כ"א ושכר
השלמנו את תשלום הפרשי השכר לעובדים הזכאים בגין מרכיבי השכר המשפיעים לשכר שעה.
לעובדים שקיבלו תשלומי ייתר במקדמה ועל מנת להקל על ההחזר ,בוצעה פריסת תשלומים.
מכינת הנגב
לקראת יום בן גוריון ,צפו החניכים בסרט "אפילוג" במכון למורשת בן גוריון וקיימנו ערב מורים
שדן בסוגיות שעלו מהסרט .ביום בן גוריון זכו החניכים לפגישה בלתי אמצעית עם ראש הממשלה
במורדות של נחל צין .החניכים שוחחו עם נתניהו ,שאלו שאלות וקיבלו תשובות .ניכר היה שראש
הממשלה התרשם מאוד מהחניכים ואף הביע זאת בפתח נאומו בטקס האזכרה הממלכתי .חניכי
המכינה נרתמו לסייע כבכל שנה בהפקת צעדת בן גוריון ושימשו מדריכים וסדרנים באירוע .במקביל
לצעדה התקיימה שבת פתוחה שנייה בה נכחו מאה מועמדים לשנה הבאה .בחלק השני של החודש
עברו החניכים תהליך של "מעבר לניהול עצמי" ,כתבו אמנה חברתית ,חידדו ושכללו את המבנה
הארגוני של המכינה ,קבעו מוסדות ,כ"א ,לו"ז שבועי ושנתי וחילקו את התקציב שבניהולם .זהו
שבוע דרמטי ומרכזי בתהליך החינוכי .בשבוע האחרון יצאו החניכים לעבודה חקלאית בערבה,
כחלק מהשתתפותם במימון שנת המכינה ,הם עבדו ביוטבתה ובקטורה בתמרים ובערוגות הבצל.
קו הזינוק
הקבוצות הצעירות של שלב א' יצאו בימי החנוכה לסמינרים  -הסמינר של קבוצת  2025הוקדש
כולו לשנת המיזמים  -החל מסיור מיזמים חברתיים בשכונה ד' בבאר שבע ,דרך סדנה "מחזון
לתכנית עבודה" ובעיקר בזמן עבודה בצוותים .לאחר הסמינר הצוותים כבר מגובשים ומדויקים
יותר ומוכנים לעשייה בליווי של מלווי המיזמים אותם פגשו שבוע קודם .קבוצת  2026היו אמורים
לצאת לכנרת לסמינר בן יומיים ,אך בשל מזג האוויר הסמינר נדחה .המשתתפים בשלב ב' נפגשו
לכנס "להיכנס לנעליים של מישהו אחר" בו קיימנו מפגש משותף עם חבר'ה צעירים מבית הגלגלים.
המפגש כלל הכרות עם משתתפי בית הגלגלים ,כניסה לנעליים שלהם וניסיון לחוות כיצד מתנהלים
על כיסא גלגלים .עסקנו גם בהכשרת הצוות ,יחד עם צוות הרכזים של תכנית שגרירי רוטשילד צפינו
בהצגה "שבת אל חיר" בתיאטרון הפרינג' בב"ש אשר עוסקת בחיים המשותפים של הבדואים
והיהודים בנגב ,שוחחנו עם השחקנים ועסקנו בהשפעה שלנו כתוכניות הפועלות באזור.
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התיכון לחינוך סביבתי
את החודש התחלנו בימי שיא בחממה .יום זה התחיל בהסברים של גל גילת על עבודת הגמר שלו
ועל התחרות בפיזיקה בה הוא זכה במקום השלישי .העבודה של גל עוסקת בקצב העברת חמצן .גל
ריתק בהסבריו המעניינים את התלמידים שהקשיבו בקשב רב ושאלו שאלות חשובות ומעניינות.
אח''כ צוות החממה והתלמידים ערכו ניסוי מורכב .פרויקט החממה הוא פרויקט חשוב וחדשני.
אנחנו לומדים אותו תוך כדי תנועה ,מסיקים מסקנות וחושבים כיצד לשפר אותו .אחד היעדים
המרכזיים של הפרויקט לקרב את התלמידים לתחומי המדע ולפרוץ את המחסומים וההסתייגויות
שפיתחו מול תחום זה .לפני היציאה לחופשת החג קיימנו ערב מוזיקה ראשון לשנה זו .הערב היה
מוצלח ומרגש .אורחים רבים באו ליהנות מהכישרונות המוזיקליים ומהשמחה הרבה.
מסיבת חנוכה וטקס אש  -מחזור מ' הפיק מסיבת חנוכה וטקס אש מרשימים במיוחד .בשקט ,בלי
בקשות מיוחדות ולמרות מזג האוויר הצליחו תלמידי השכבה ,בכוחותיהם ,להפיק טקס בו
הכוראוגרפיה ,המוזיקה והמיצגים השלימו אחד את השני וסיפרו את "מעשה הבריאה".
בי"ס שדה
סיכום דצמבר עבור ביס"ש מהווה סיכום חיובי לשנה כולה ומקפצה לתחילת שנת  .2017בשעה
טובה ,הצטרפה אלינו החודש מדריכה בוגרת חדשה בשם אור פולונסקי .אור תצטרף לצוות
ההדרכה ותחזק אותנו בגיוון יכולות ההדרכה .החודש התארחו בביס"ש מספר קבוצות מעניינות –
בי"ס אקשטיין לחינוך מיוחד שהגיע עם תלמידיו ליומיים של פעילות והדרכות ,קבוצת נוער
מוזיקאלי שהשתתפה בפסטיבל צלילים במדבר ,קבוצות רוכבי אופניים ,נוער חו"ל תגלית וחיילים.
נושא שיווק הפעילות של ביס"ש קיבל חיזוק משמעותי החודש כאשר חממת התיירות של משרד
התיירות ,משרד החקלאות והרשות לפיתוח הנגב אישרו את בקשתנו לייעוץ תיירותי שיווקי שיבחן
את מצב השוק ויגדיר תכנית עבודה שיווקית נכונה לשנה ולשנים הקרובות.
ספריה
החודש המשכנו את סדרת ההרצאות המצליחה "מקומות בעולם" .ד"ר חזי יצחק מהתיכון לחינוך
סביבתי והמכון לחקר המדבר הרצה על "מסעות אופניים במדבריות העולם" .מדריך הטיולים
בחו"ל ,שאול שרגאי ,הרצה על "ארצות חבל הבלקן – השוליים המרתקים של אירופה" .לבסוף,
כבוד גדול נפל בחלקה של הספרייה כאשר פרופ' אמריטוס ברי פינשאו הרצה לראשונה על מחקרו
באנטרקטיקה בשנות השבעים תחת הכותרת "רשמים מאזור ימת רוס באנטרקטיקה בין  1973ו–
 : 1975איך פיזיולוג טירון ,שחלם לחקור בעלי חיים במדבר ,מצא את עצמו חוקר פינגווינים
באנטרקטיקה" .בנוסף ,הספרייה השלימה החודש את תוכנית הנגישות לבעלי המוגבלויות כאשר
על דפדפני המחשבים הותקנו תוספי נגישות להתאמת צבעים וניגודיות.
מחלקת אחזקה
הנגרייה השלימה מסירה של ריהוט חדש לחדר המורים בתיכון .צוות הבינוי נערך לשיפוץ המיועד
במבנה החיצוני בצריף אשר שימש בעבר את הנהלת המדרשה .בתחום החשמל החלה בצוע תוכניות
אחזקה בהמשך לסקר שבוצע בארונות חשמל המותקנים ברחבי המדרשה .חברת "ארגון המים"
מבצעת מיפוי של תשתיות מים במדרשה בכוונה לייעל את המערכת .צפי לסיום שלושה חודשים.
רשות ניקוז ים המלח מבצעת שיפוץ תחזוקתי נרחב למערכת הניקוז של מי הגשמים באזור הצוק.
מחלקת אחזקה ממשיכה לתת שירות רחב לכלל מערכות וצרכני המדרשה ,תוך דגש על ביצוע
איכותי ועמידה בזמנים.
ברכות לעובדים שחגגו החודש את יום הולדתם:
אסתר אלפסי ,עפר גינזברג ,איבון גרסולקר ,שי מייזלמן ,דורית כהן ,מיכל שריר ,תומר מישלי ,ענת
כדורי ,צפריר תפארת ,מרסל בן חמו ,יעקב אוחיון ,ציפורה נגאוקר ,אלכס סביטוב ,אלון ליונס,
עודד בר.
ברכות
לסמיה אבוגלידאן  -מזל טוב לנישואי הבן.
שלכם ובשבילכם,
אורי דיסטניק
מנכ"ל המדרשה
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